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Ze speelden tot nu toe al honderd shows,
kwamen op de radio, waren te gast bij
De Wereld Draait Door en toeren in het
buitenland. Rock & roll band The Dawn
Brothers doet het goed in de muziekwereld en daar mag Brielle best trots op
zijn, want de in de geuzenstad geboren
en getogen Bas van Holt is namelijk de
gitarist en zanger van de formatie.

The Dawn
Brothers
De Rotterdamse band The Dawn Brothers - met Brielse
roots - bestaat sinds twee jaar en in die tijd is er al veel
gebeurd. Afgelopen maart kwam het debuutalbum
Stayin’ Out Late uit. In diezelfde maand werden de jongens
uitgenodigd om in de uitzending van De Wereld Draait
Door te spelen. “Onze eerste plaat is goed ontvangen”,
zegt Bas. “En deze zomer hebben we op 42 festivals
gespeeld, waaronder Metropolis, Zwarte Cross en Oerol.”
In Rotown en Paradiso stonden ze voor een uitverkochte
zaal. Dit najaar staat de band in de Popronde, een landelijk
reizend festival waar een nieuwe generatie muzikanten de
kans krijgt om zichzelf te laten zien.

MUZIEKSCENE ROTTERDAM
De vier bandleden van The Dawn Brothers - Bas van Holt,
Levi Vis, Rowan de Vos en Rafael Schwiddessen - kennen
elkaar al veel langer via de muziekscene in Rotterdam waar
Bas al een lange tijd rondloopt.
“Ik ben op mijn twaalfde naar de Havo voor Muziek en
Dans gegaan. Rob Catlender, die ook in Brielle woont en
daar docent is, vond dat ik auditie moest doen. Vijf jaar
lang ben ik met de bus en metro naar Rotterdam gereisd."
De Havo voor Muziek en Dans is een vooropleiding voor
het conservatorium waar je naast de gewone lessen zes
tot zeven uur muziekles per week krijgt. "Ik leerde er in
bandjes spelen en uitvoeringen doen." Daarnaast heeft
Bas er veel muzikanten leren kennen. Rowan zat bij Bas
in de klas. “Rafael en Levi heb ik via klasgenoten leren
kennen.”
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Voor Bas met The Dawn Brothers begon, speelde hij
in tal van bandjes. Maar die bands hadden vaak al een
zanger. “Levi en ik wilden een eigen band. We maakten
samen al langer muziek en wisten dat we dit konden.”
Het is ze vrij snel gelukt. The Dawn Brothers is een echte
Rotterdamse band die zich laat inspireren door sixties
en seventies muziek. En door grote voorbeelden als
Creedence Clearwater Revival (CCR) The Rolling Stones,
Otis Redding en The Band. De muziek van The Dawn
Brothers valt zowel bij jong als oud bijzonder in de smaak.

DEWOLFF

tour...
Bas van Holt (zang/gitaar)
Levi Vis (bas/zang)
Rowan de Vos (keys/zang)
Rafael Schwiddessen (drum/zang)

Het succes hebben de leden van The Dawn Brothers
voor een groot deel te danken aan bluesrockband
DeWolff, waar Bas voor die tijd al grote fan van was.
DeWolff hielp de band van alle kanten en de zanger
produceerde zelfs hun eerste plaat. Zulke hulp is erg
welkom voor beginnende bands. "Het is zo'n gesloten ding
die muziekwereld. Wij maken ouderwets georiënteerde
muziek. Mensen zeggen weleens tegen ons dat we nieuwe
muziek moeten maken. Wij vinden van niet; onze muziek is
juist tijdloos." Binnen de scene waarin ze nu zitten, kunnen
Bas, Levi, Rowan en Rafael de songs schrijven en uitvoeren
zoals zij dat willen.

GEEN HITMACHINE
Bas voelt niet veel voor het scoren van hits. “Ik wil niet een
grote hit scoren om vervolgens weer uit te doven. Het gaat
mij om de fanbase die al je liedjes goed vindt en de fans
die naar al je shows komen.” Daarom probeert de band
zo veel mogelijk zijn gezicht te laten zien zodat ze nog
meer fans aan zich kunnen binden. "We zeggen altijd:
we zaaien nu de plantjes voor de toekomst. Als er zestig
mensen naar een optreden komen, komen er volgende
keer zestig keer vier, want dan neemt iedereen vier
vrienden mee. Zo investeren we in de band en gaan
we voor meer succes."

IN HET
VOORPROGRAMMA
VAN DE DIJK
En dat succes komt er. Volgend jaar zomer hoopt
de band een klein plekje te krijgen op de leukste
festivals van Nederland, zoals Down the Rabbit Hole
en Best Kept Secret. In december staat er in ieder
geval al iets groots in de planning: drie keer in het
voorprogramma van De Dijk in Paradiso. Inmiddels
hebben ze een muzikale tour door Duitsland achter
de rug, met optredens in onder andere Berlijn,
München, Stuttgart en Hamburg.
Zo klinkt The Dawn Brothers helemaal niet meer
als een beginnende band. Inmiddels verdient Bas
al zijn geld met muziek, want naast zelf spelen geeft
hij ook nog gitaarles in Brielle. "Het was vroeger wel
echt mijn droom om alles uit de muziek te halen en
om zo veel mogelijk te spelen."

